
 

                                                                                                       

 

 

 

 

Jäsenkirje vuodelle 2017 

 
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET SASTAMALAN DIABETESYHDISTYKSESTÄ 

 

Tärkein painopistealue toiminnassamme on jäsenistölle suunnattu toiminta. Yhdistyksemme 

toiminnassa ovat vakiintuneet asiantuntijaluennot sekä virkistystapahtumista saunailta. Uutena 

tapahtumana järjestettiin messuretki  Diabetesmessuille Tampereelle Tampere -taloon. Suomen 

ensimmäiset Diabetesmessut oli erittäin asiantunteva ja mielenkiintoinen kaikille ikä- ja 

ammattiryhmille. 

 

Toisena tärkeänä asiana yhdistyksemme näkee Pirkanmaan alueen yhdistysten verkostoitumisen sote-

ratkaisun mukana tuomien muutosten myötä.  Tarkoituksena on myös lisätä yhdistysten välistä 

yhteistyötä ja viime vuonna tämä yhteistyö on aloitettu Sastamalan alueen muiden järjestöjen kanssa. 

 

Yhdistys on asettanut tavoitteeksi toiminnallisen vertaistuen järjestämisen yhdistyksessä. Lokakuussa 

2016  osallistuttiin Vertaistuki yhdistyksessä- koulutukseen, johon osallistui neljä hallituksen jäsentä. 

Yhdistyksemme tavoitteena on saada kaksi henkilöä mukaan toimintaan ja koulutuksiin. 

Vertaistukihenkilöiden koulutus on keväällä Oulussa. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 

hallituksemme jäseniin. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 22.3.2017 klo 18.00 alkaen Kestikievari Liekorannassa ( 

Asemakatu 34, Sastamala). Puheenvuoron pitää Hopun apteekin proviisori/diabetes-yhdyshenkilö. Illan 

aiheena on muuttuneet lääkekorvaukset.  Perinteen mukaan ohjelmassa on tasavuosia täyttävien 

jäsenten onnittelut ruusujen ja kakkukahvien kera. 

 

Kunnallisvaalien vaalikeräykseen osallistumme 9.4.2017 varsinaisena vaalipäivänä Vinkissä sekä 

ennakkoäänestyspaikoilla mm. Superilla ja pääkirjastolla. Jos olet kiinnostunut toimimaan lipasvahtina 

hallituksen keräysapuna, ota yhteys puheenjohtajaan tai sihteeriin. Pienikin apu on tervetullutta ! 

 

Hammaslääkäri Antti Kareniuksen luento suun terveydestä huhtikuussa. Paikka ja ajankohta 

tarkentuvat myöhemmin. 

 

Kaupunkisuunnistus keskustan alueella yhdessä Sastamalan muiden järjestöjen kanssa 28.4.2017 klo 

17-19. Yhdistykset esittelevät toimintaansa. Passiin leimoja eri rasteilta keräämällä osallistut arvontaan 

Ystävänpirtillä illan päätteeksi. 

 

Linturetkelle lähdetään Vehmaanniemeen 3.5.2017 ornitologi Kalle Virran johdolla. Kokoontuminen 

Vehmaanniemen parkkipaikalla klo 17. 

 

Leiripäivä yhdessä Sastamalan järjestöjen ja seurakunnan kanssa Kiikan Leiriaholla 27.7.2017. 



 

Perinteinen saunailta 16.8.2017 klo 17 alkaen Levon metsästysseuran mökillä Houhajärvellä. 

 

Tapahtumista ilmoitellaan Alueviestin  järjestöpalstalla sekä  yhdistyksemme kotisivuilla. Tilaisuudet 

ovat kaikille avoimia ja toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi yhdistyksemme tilaisuuksiin ja 

toimintaan! Kaipaamme mukaamme uusia innokkaita toimijoita. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan 

mukaan, voit ottaa yhteyttä sihteeriimme Eila Suomiseen. 

 

YHDISTYKSEN HALLITUS 

 

Puheenjohtaja Jukka Heinonen  050 5718 108  jukka.heinonen@omakotiliitto.fi 

Varapuheenjohtaja Jukka Tahvanainen 040 7525 466  jukka.tahvanainen@hotmail.com 

Sihteeri Eila Suominen   0400 723 772  eila.suominen@kopteri.net 

Merja Tapiolinna-Mäkelä 

(jäsenasiat)     050 3679 860  merja.tapiolinna.makela@gmail.com 

Seppo Ketola     040 0779 783  seppo.ketola@hotmail.fi 

Liisa Merinen     050 5230 978  liisa.merinen@luukku.com 

Maria Kesti     050 3579 993  kesti.maria@gmail.com 

 

Uusi hallitus valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.11 2016 Jaatsin kahvilassa. Hallituksesta 

jäi pois tiedotusvastaava Jaana Liemola. Hallitus kiittää Jaanaa pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen 

hyväksi. 

 

Hallituksen väki toivottaa kaikille jäsenille ihanaa kevään aikaa ! 
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